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Mormonkirkens store database. 
 

 

www.FamilySearch.org 
 

Af A.M. Krogh-Thomsen.   27.  April  2013.    Ny. udgave!  

 
1. Vi er vant til at der 
jævnlig kommer 
ændringer. Den 15. apr. 
kom der igen en stor 
ændring og forbedring med 
meget nyt. Det er en BETA 
udgave, den virker ikke 
lige godt på alle 
computere. Mere om det 
lidt senere i denne artikel.  
 
Startsiden har fået et helt 
nyt layout, så mange i 
starten tror, de er kommet 
ind på en helt forkert 
hjemmeside.  
 
Det nye er, at man nu skal 
kunne indsætte sine 
billeder, og slægtshistorie. 
En god ide er at være 
registreret, for at få adgang til så meget som muligt. Det er gratis. ”Sign ind” er øverst i højre hjørne. På 
startsiden vises nu nye ikoner, som vises i den grå linie, i første skærmbillede her på siden. 
 
2.  For at komme tilbage til 
den side gamle side, som 
mange nu var vant til at 
søge i, klikkes på ”Search” 
Så kommer dette skærm-
billede frem, her klikkes på 
det grønne felt ”Search 
historial records”,  
(Teksten i det grønne felt, 
den kan være lidt 
forskellig), 
 

Så er man tilbage til den 
originale FamilySearch 
side, som stadig kan 
benyttes, og virker som vi 
kender den.   
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3. Jeg vil nu beskrive 
noget af det nye der er 
kommet på. Klik på ”Fan 
Chart” og derefter det blå 
skilt.    
Her bliver man bedt om 
at ”Sign ind”, hvis man 
ikke allerede er det.  
 

Klik derefter på ”You” 
 

Her vil du nu få vist en 
anetavle med de data du 
evt. har sat ind/indskrevet 
på ”FamilyTree”  
 
Husk FamilyTree er en selvstændig speciel side under FamilySearch.  
Læs mere på side 10. punkt 13.  
 
 
Klikker man her på en 
af personerne, vil der 
kommer en oversigt, 
der viser, hvad der 
evt. findes på den 
pågældende person.  
Her bliver der nævnt 
4 grupper  
 

 
”Sources”  og  ”Discussions” 
 
 og ”Photos”  og ”Stories” 
 

De 2 sidste er desværre ikke nævnt på alle computere.  
 
Jeg har lavet mange forsøg, for at finde ud af hvorfor, det nærmeste jeg kan komme indtil nu, er at det 
kommer an på hvilken brauser, man bruger til at åbne FamilySearch siden med. 
 

(En brauser kan f.eks. være Explorer 8 – 9 eller 10, Mozilla Firefox, Opera eller Google Grom). Prøv at 
installerer en af disse brausere, de kan hentes gratis på nettet. Forhåbentlig løser dette problem sig, siden 
har jo ikke været åbnet ret længe, og den skulle jo gerne kunne virke hos alle, men det må jeg senere 
skrive mere om.  
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4. Photo. Klikker man på Photo kan man indsætte 
foto til den pågældende person, og man får vist de 
fotos man har indsat til den denne person. Under 
Stories kan indskrives beretninger om den 
pågældende.  
Til højre er der indsat en beskrivelse til en person.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan også lave et fotoalbum til en 
person. Som vist her til venstre.  
Der er rigtig meget at lære, og jeg vil stadig 
løbende reviderer denne vejledning.  
 

Men lige nu virker alt ikke på alle 
computere, som jeg tidligere har nævnt, 
men det skal nok kommer. Siden er meget 
ny.  
 

Vælger man at klikke på det lille ”Tree” 
tegn, får man vist en anetavle med der er 
indskrevet.  

 
 
 
 
Klik på et af  
Navne på en af personerne 
f. eks. 
 
Kristian Johan 
Niels Rasmussen. 
 
Se næste side. 
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5. Ændre i data.  Klikker man her nu på personens navn 
kommer næste skærmbillede. (herunder) 
 

Her kan man igen klikke på personens navn, eller anden 
data, som man ønsker at ændre. 
 
Så bliver det vist et ”Edit”. Klikkes herpå kan man 
komme til at ændre i de opgivne data, alle kan rette i 
indsendte data, også i dem de ikke selv har sendt ind.  
 
Husk vore forfædre er vi fælles om. 
 

Men der vil under ”Latest 

Changes”  
 
blive vist  
E-mail adresse på den der har  
 
lavet ændringer, 
til denne person.  
 
Vælges ”Possible Duplicates”, 
kan man søge på 
dobbeltpersoner og i denne 
menu flette dem, Pas på at det 
laves korrekt.  
 
 
 
 
 

 
 
Klikker man på det grønne  
FamilySearch kommer man tilbage til 
startsiden for den person, der er logget 
ind. Her ses øverst nogle af de billeder 
der sidst er lagt ind for den 
registrerede person. 
 
Nederst de personer vedkommende 
sidst har arbejdet med.  
 
 
Men nu tilbage til det gamle vi kendte. 
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6.   I april 2013 skete en rigtig stor ændring, med nyt layout, som jeg bruger i denne udgave, 
derfor er alle skærmbilleder blevet ændret. 
 

I juni 2012, blev den gode gamle side af FamilySearch.org lukket ned. Vi havde ventet det i lang tid, 
men alligevel håbet på at den fik lov til at blive. Men sådan skulle det ikke gå. Nu har vi den nye side, og 
den må vi så lære at bruge. Den er stadig i stor udvikling, og der kommer sikkert mere nyt i tiden 
fremover, som jeg vil forsøge at få med i denne vejledning. Næsten alt hvad der var på den gamle side, 
er kommet med over. Siden er nu opdelt på en anden måde, så man skal derfor søge anderledes, for at få 
de ønskede data frem.  Men husk siden udvikler sig rigtig meget, men jeg vil prøve at følge med i denne 
vejledning. Mange nye data og funktioner er nu kommet på, og der kommer sikkert fortsat nye på.  
 

7.   Registrering. 
Registrering er gratis, men ved at lade sig registrere får 
man adgang til flere ting. Disse vil jeg nævne senere i 
denne vejledning, jeg kan meget anbefale at man 
registrerer sig På forsiden kan man i øverste højre hjørne 
klikke på ”Sign In”. Er det første gang, skal man vælge 
”Create New Account”.  
Her skal man nu udfylde et skema, der skal udfyldes og 
indsendes. Husk at gemme dit Brugernavn og Password.  
 

Når du har indsendt din registrering, vil du hurtigt efter 
modtage en E-mail fra FamilySearch med et link, som du 
skal klikke på for at aktiverer din konto. Dette skal ske 
inden 48 timer. Når dette er sket, har du adgang til 
”Family Tree”, og alle de funktioner der er der på. 
 

For at komme tilbage til startsiden klik på det grønne  
”FamilySearch” 
 

Oplysningerne ligger i 2 hovedgrupper: Records og Genealogies. Kan bruges uden registrering 
 

8. Start søgning, læs side 
1. punkt 2. 
ved at vælge  ”Record”,  
får man vist resultater både 
fra Records og Genealogies 
(Slægtstavler indsendt af 
brugere.) herunder ligger 
mange data fra det gamle 
IGI, men også mange nye 
data fra andre kirkebøger, 
der ikke før har været på 
siden. VRI-record søges 
under IGI. Søger man efter 
en bestemt person, er det 
vigtigt at have et ca. 
fødeårstal og helt fødested 
med, ellers søges der alt for 
bredt. 
 

Forældresøgninger søges 
under Parents, og   
Søgning efter ægtefælde søges under Spouse. Søgninger i et bestemt sogn/amt kan også søges her.  
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På resultatsiden kan 
man få rigtig mange 
resultater. Først 
nævnes alle, der. 
passe helt på det 
søgte, her f. eks 
oplysninger der 
kommer fra en 
kirkebog.  
 

Dernæst data som på 
noget af det søgte. 
Det lille kamera, 
betyder at man kan 
komme til at se selve 
arkivalien.  
 

Nederst bliver så vist 

resultater fra 
søgninger under 
”Generalogies”. Er 
der flere! klik på  
”All Results”.  
Man får altså resul-
tater fra begge grupper, selv om man kun søger under ”Record”. 
 

Under ”Genealogies” ligger data både fra den gamle Ancestral file og den store gruppe ”Pedigree 

Ressource File”, mere om dem I de 2 næste punkter. Dette kan søges, selv om man ikke er registreret. 
 
9. ”Ancestral File”  
Var den gruppe på den gamle hjemmeside, der indeholdt stamtavler, Indsendt af Mormonkirkens med-
lemmer, stamtavlerne, kan indeholde data fra hele verden. Stamtavlerne blev vist på store anetavler, Her 
kan man nu igen se de store fine anetavler, og men ikke downloade data derfra, men man kan se, hvor 
mange børn, der er til hvert par. Læs mere i punkt 6. 
 

10.  ”Pedigree Ressource File” 
 

I Pedigree Ressource File, det er til denne gruppe almindelige brugere indsender deres data i form af en 
gedcom-fil, og mindre end ½ time efter, ligger stamtavlen på hjemmesiden. Man kan ikke i øjeblikket 
se, hvem der har indsendt oplysningerne, eller fra hvilken DVD de stammer, det kommer forhåbentlig 
igen senere. Men husk samlinger af de udgivne gamle CD/DVD, de laves ikke mere, fra findes på mange 
af Mormonkirkens centre. På disse kan findes oplysninger om indsendernes navne og adresser. Vælger 
man en fra gruppen ”Search Results from User Submitted Genealogies” kan den se ud som  
eksempelet på næste side. 
 

Her  får vist en stamtavle med flere generationer på. Data’ne kan som tidligere nævn stamme både fra 
“Ancestral file” og den store gruppe ”Pedigree Ressource File”. Der kan være flere stamtavler på samme 
person, I dette tilfælde 2, (Se skærmbilledet øverst på denne side). Derfor bør man se dem begge, de kan 
være forskellige, og indsendt af forskellige personer.  
 

Indsender den samme person sine data flere gange, vil de ligge I flere filer. De overskriver ikke 
hinanden.  Man skal derfor ikke indsende ny, hver gang der er nogle rettelser, Men vente til der virkelig 
er sket ændringer I ens data.  
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Men som noget nyt, kan man slette hele den forrige fil, man har indsendt. Læs mere under punkt 
Men husk man kan ikke ændre på de enkelte indsendte data I denne gruppe, det kan man under 
Family Tree.  Læs mere i punkt  
 

Her er vist 3. genera-
tioner. Ved at klikke 
på de forskellige 
personer, kan man se 
stamtavlen ud fra den 
pågældende, samt 
vælge 1’st eller 2’det 
ægteskab. I dette 
eksempel stammer 
dataene fra  
”Pedigree Ressource 
File”.  
 

Her kan man ud for 
de forskellige per-
soner, se hvor mange 
børn de havde, og få 
dem vist. 
 

Man kan også klikke 
på de forskellige 
personer, og gå videre 
bagud fra dem. Man 
kan ikke se, hvem der 
har indsendt disse 
data.  
 

Men man kan nu på  
“Submission nr” 
 nederst på siden, 
søge I de data den pågældende har indsendt.  
 
Nedenunder er nævn 8593, det er antallet af 
data, der er indsendt i den pågældende fil, og 
som man derfor kan søges direkte i. Data som 
er i slægt med hinanden.  
 
Hvis der havde været nota til de pågældende 
data, ville de også have været vist her. 
 
Øverst på anetavlen kan man også vælge at få 
vist et “View individual Summa”  = 
Familieskema som vist her til højre. Begge 
dele kan udprintes.  
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11.  Vælger man på forsiden i 
stedet at søge under 
”Genealogies”. 
 

Her kan man søge efter mange  
ting, men vælg ”Relationship”  
(Slægtsskab).  
 

Her kan så sam-tidig søges i 
Ancestral File og Pedigree 
Ressource File. Her kan søges 
på mange ting  som f.eks. 
Birth/fødsel, Marriage/vielse, 
Residence/bopæl, og Death/-
død. Indsæt så mange 
oplysninger man har i skemaet, 
jo mere præcist vil der blive 
søgt.  
 

Men man kan på resultatsiden 
se fra hvilken af de førnævnte 
grupper gruppe  ”Ancestral 
File”, og ”Pedigree Ressource 
File”. Dataene stammer fra. 
Mange kan være indsendt flere 
gange af forskellige personer,  
så se dem alle efter. Derfra vil 
der blive vist stamtavler magen 
til dem på forrige side. 
 
12.  Indsendelse af data til Pedigree Resource File og Family Tree 
 

Indsendelse af data hertil kræver registrering. På startsiden under ”Genealogies” findes nederst  på 
siden, dette punkt ”Submit Tree”. Her kan man indsende og opbevare sit slægtsforskningsarbejde.  
Gennem denne side, kan du indsende sine data i en gedcomfil, så de bliver gemt og opbevaret et sikkert 
sted i Mormonkirkens store database. En gedcom-fil er en speciel fil, som alle anerkendte 
slægtsforskningsprogrammer kan lave. Den bruges til at udveksle data fra et program til et andet. 
 

Ingen data om levende personer vil blive vist på FamilySearch, derfor er det vigtigt at skrive dødsdato 
eller år på alle der er født for mindre end 110 år siden. Ellers bliver de betragtet som stadig levende, og 
vil ikke blive vist på hjemmesiden.   
 

Dine data vil kort tid efter, mindre end ½ time, alt efter hvor stor filen er, blive tilgængelige på 
internettet, så du på den måde har en sikker kopi af dine data samtidig med, at du kan udveksle data med 
andre slægtsforskere i hele verden. Jeg har selv sendt ca. 8600 persondata til dette opbevaringssted.  
 

Mange mennesker har gennem årene lavet et meget stort arbejde i al deres slægtsforskning, og hvad skal 
der så ske med al dette arbejde, når alle disse flittige mennesker engang er væk??  
 

Det er et spørgsmål, der tit er blevet drøftet blandt slægtsforskere. For alle har jo desværre ikke nogen 
efterkommere, som er interesserede i de efterladte papirer, og andre forstår vel heller ikke papirernes 
egentlige værdi.  Derfor synes jeg, det er fantastisk, at vi alle her får tilbudt at samle og opbevare vore 
data i én stor database, der er gemt og beskyttet inde i granit-bjergene i Utah.  
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Her vælger man ”Add Gedcom”, og finder den Gedcom-fil, man i forvejen har lavet klar i sit 
slægtsforskningsprogram. Klik på gennemse og find den på din computer. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nedenfor kan man se de gedcom-filer man tidligere har indsendt 
 

1. Man kan komme til at se dem. Klik på View 
 

2. Man kan hente hele filen ned igen, hvis ens data skulle være tabt. Klik på Pilen 
 

3. Man kan slette hele sin gedcom fil igen. Klik på papirkurven. 
 
Når man har indsendt sine data til FamilySearch - Pedigree Resource vil man få vist et skærmbillede, der 
for eksempel kan se sådan ud. De data der er i orden vil også blive overført til den nye side i 
FamilySearch der hedder ”Family Tree” se næste punkt.  
 

Invalide data er data, hvor der ikke er anført en bare ca. 
fødselsdato eller år. Husk for at blive vist på 
FamilySearchs hjemmeside, skal der være opgivet en 
dødsdato, hvis personen er under 110 år.  
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13. “Family Tree” Den specielle side under FamilySearch.  
 
For at komme ind på 
den skal man være 
regi-streret. 
 Se side 5. punkt 7. 
 

“Family Tree” 
 vises på startsiden, 
klik på det, og 
bagefter på  
 
“Get startet” er du 
ikke registr-eret, kan 
der også gøres her. 
Eller er du registre-
ret vil der stå: 
 
“Go to the tree” 
 
Her kan man starte indtastning af sit eget stamtræ. Eller man får vist sit eget, hvis det er lavet.  
 

Eller lave en ny søgning efter en person, ved at klikke på “Search” 
 

 

Man kan se navnene på familiernes børn ved at klikker “Children”  eller alle ægtefæller.     
Nye data indsættes ved af klikke på det sted de nye ønskes indsat.  Her udfylder man et skema med de 
nye oplysninger, men før de bliver sat på, søger programmet i databasen, for at se om personens data 
skulle være der I forvejen.  
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14.   Ny søgning i  Family Tree  
 
klikkes igen på Search, og næste 
skema udfyldes.  
 
Vælg den ønskede person.  
I dette tilfælde  
Vilhelm Møller, 
Klik på ham 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nu får man vist et billede, hvor 
man kan vælge hvad man ønsker 
at se, for den valgte person  
 

Man kan vælge:  “View Tree” 
så kommer der en rigtig fin 
stamtavle frem, som man kan 
navigerer rundt i og få vist børn, 
ægtefælder og forældre. 
 

 
Eller “View Person” så kan man 
komme til at ændre I personens 
data. Alle kan her komme til at 
rette I de indsente data. 
 

Man kan kun slette dem, hvis 
man selv har indsendt dem. 
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15.   Rette i ”Family Tree” 
Vælger man ”View Person”, kan man 
lave ændringer i alle personens data.  
 

Klik på selve personens navn og et 
specielt skema kommer. 
 

Her kan man nu se alle data fra den 
valgte person. klikkes nu på for 
eksempel navnet igen, kommer et lille 
”Edit” tegn frem.  
 
Klik igen på ”Edit”, kan man ændre 
de forskellige data. På samme måde 
kan man klikke på de andre data, som 
Birth/fødsel – Christning/dåb – 
Death/død – Burial/begravelse. 

 
 
 

 
Slut af med at klikke på ”Save”, så bliver 
rettelserne gemt. 

 

Alle kan bagefter se, hvem der har lavet ændringerne, og i 
mange tilfælde få vist   
 
E-mail adresse, på den person der har indtastet/ændret  
oplysningerne. Denne person kan mam evt. selv kontakte. Det 
har jeg selv meget glæde af.  
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16.   Søgning uden Batch-nr.  
 
Start i Search – Start Searching 
Kender man ikke Batch-nr.  kan man 
under ”Record” vælge  
 

”Browse All Published Collections”. 
 
Herunder kan evt. vælges landområde, 
som. f.eks . ”Continental Europa”. 
 

I næste skærmbillede kan man i øverste 
venstre hjørne skrive: 
IGI,   
 
 Så vises ”International Genealogisk 
Index”,   
 
 
Klikker man på den, bliver den igen delt 
op i 2 punkter, da alt efter hvor kilderne 
kommer fra. 
 

 
 
 
 
 

 
A. Community Indexed IGI. 
De gamle Vital Record og 
 kirkebogsafskrifter IGI fra 1500 til 1885. 
  
B. Community Contributed IGI 
Familieoptegnelser, indsendt af 
 Mormonkirkens medlemmer. 
 

Vælg den gruppe, du ønsker at søge i. 
 

Data fra disse 2 grupper var dem vi 
tidligere kunne finde under den gamle 
IGI. 
 

Alt herfra findes ikke nødvendigvis under 
”Record”. Men en del gør. 
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17. Har man batch nummer fra f.eks. 
Hammerum-Herred.  
 

Kan man på forsiden vælge at gå direkte til 
søgning i Batch nummer   
og lave sin søgning der.  
 
 
Husk den dækker hele Skandinavien 
 

 
 
 
 
 
18. www.Hammerum-Herred.dk 
 

Privat hjemmeside, genvej til 
brugen af FamilySearch. 
 

"Familysearch.org" indeholder en 
stor del afskrevne kirkebog-
sindførsler, for fødsler og vielser. 
Data hvor man kan få oplysninger 
om personernes forældre eller 
ægtefælde. 
 
 Oversigt over hvilke data,  sogne 
og år der er indskrevet kan ses på 
hjemmesiden 
 www.Hammerum-herred.dk   
 

 
Klik på Batch-nummer og vælg Land, Amt og 
sogn. Klik på ”send forespørgsel”.  
 

og man får vist hvilke kirkebøger fra det ønskede 
sogn, der er indtastet i IGI på FamilySearch.  
 
 
 
Herefter kommer en oversigt 
over, hvilke dåb og vielser, der 
er blevet afskrevet fra det 
pågældende sogn. Vælg det 
ønskede, og klik på et af de blå 
numre.  
 
Numre der ender på VRI er ikke 
i orden lig nu. 
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I næste skærmbillede vil jeg anbefale at søge 
på en lidt speciel måde. 
 

Skriver kun et almindeligt navn, der 
sandsynligvis  findes mange steder som f. 
eks. Jensen og der efter på ”Send 
forespørgsel”  
 
Nu kommer man direkte ind på 
FamilySearchs hjemmeside. Hvor du kan 
søge på data fra den valgte kirkebog. 
 
Deri er i venstre side vist det valgte Batch-nr. 
Nu kan du søge på denne side, direkte i den 
valgte kirkebog. 
 

Her kan man lave en ny søgning efter enkelte 
personer, eller lave forældresøgninger. 
 

Herunder er vist eksempler på personer der hedder Jensen (Jensdr) som alle er fødte i Sorterup sogn 
I perioden 1840-1863. 
 
Husk der er kommet mange flere data til, som man ikke finder genvej til via hammerum-Herred, men 
den er en stor hjælp.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et flot stykke arbejde som fortjener megen ros. 
 
Michael S.A. Thomsen og Arne Feldborg har lavet et større registrerings- og kontrol-arbejde, for at få 
denne private hjemmeside til at være en genvej til FamilySearch.  Arne Feldborg har lagt det hele i en 
database, som alle kan bruge. 
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19.   Andre spændende nyheder ! 
 
Start i Search – Start Searching 
 

”Browse All Published Collections”. kan 
man vælge  f.eks. USA eller Europa. 
 

Får man vist alle de steder man er begyndt 
at indskanne materialer fra, og fortsat 
arbejder på. 
 

Hvor der er et lille fotocamera. foran kan 
man få vist selve arkivalien, nogle steder 
endda fødsels- og vielsesattester. Men langt 
de fleste steder kan man søge i dette 
materiale.  
 

De data man finder på de indskannede side 
fra f. eks. Danmark er ikke nødvendigvis de 
samme data, som dem man fandt i den 
gamle hjemmeside, der er kommet mange 
nye til.   
 

Vælger man Europa kommer en liste over 
de arkivalier der er kommet på 
hjemmesiden indtil dato.  
 

Her vises alt hvad der indtil nu findes på 
siden fra Europa.  Under ”D”. Her kan du 
se de danske arkivalier.  
 
 
20.   Danske borgerlige vielser ca. 45.150.   
Fra mange forskellige amter i Danmark. De borgerlige vielser fra Danmark kan man ikke søge på. Men 
man kan selv komme til at se de originale arkivalier og selv tage en kopi deraf. Læs mere under 
indexering.  
 

De andre 5 grupper 
fra Danmark, så man  
kan søge på dem.  
 
Som noget nyt er 
søgninger på døde nu 
også mulig. 
 

Finder man døde fra et 
sogn, man skal bruge, så 
vil der under person-
oplysninger under 
navnet i venstre side, 
være oplyst et indexing 
projekt nr. Ved hjælp af 
dette kan man søge på alle de døde i et specielt sogn, eller et specielt navn i dette sogn. Ud for disse 
danske grupper, kan man se datoen for sidste opdatering. Der vil hele tiden komme nyt på. 
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21.  Ny! Estate Records – 
Godsarkivalier.   
Er som noget nyt kommet på 
20 dec. 2012.  
 
Skifter og andre godsarkivalier 
som f.eks. for-mynderiprotokol-
ler mm. fra mange danske amter 
ligger under dette punkt.  
 
Man kan komme til at se selve 
arkivalien som dette eksempel.  
 
 
Der er også danske dåb 
(Baptisms), begravelser og 
ægteskaber, men ikke ret 
mange, disse data er 
nyindtastede, og kontrolleret af 
3 forskellige personer, så de 
skal være ret sikre.  
 

Desværre kan man ikke se hvilke sogne der er indtastede på nuværende tidspunkt. Følg med på denne 
side, og se hvilke nye oplysninger der kommer. Der kommer hele tiden nye på. Arkivalier fra Polen kom 
på i foråret 2012. 
 
 
Her vist nogle borgerlig vielser fra 
Rudkøbing 1930. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Borgerlig vielse fra Odense borgmesterkontor 1928. 
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22. Søger man f.eks. på USA 
kan man finde rigtig mange 
spændende dokumenter. Her 
nogle eksempler på dåbs og 
vielsesdokumenter fra Chicago, 
USA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
Deres vielsesattest, fundet på nettet.  På 

FamilySearch. 
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23.   Søger man videre under ”Browse by Location” USA folketællinger mm. 
 
og vælger USA kan man finde mange interessante ting. Under United States Census, kan man finde 
amerikanske folketællinger fra mange forskellige årgange og mange andre arkivalier. Går man fra 
startsiden igen ind under ”Record  / All Record Collections”, får man, som tidligere nævnt en oversigt 
over alle de forskellige typer af arkivalier fra hele verden, der kan søges i. Ved nogle er der et lille 
kamera, det betyder at man kan 
komme til at se den originale 
arkivalie. Herunder findes f.eks. 
mange originale kirkelige arkivalier 
samt folketællinger og skifter. 
 
Ved de fleste arkivalier, hvor 
kameraet er vist, kan man komme til 
at se de originale arkivalier, men der 
findes nogle hvor, man ikke kan. 
Enkelte henviser til Ancestry.com, 
som er en betalingsside. Dette gælder 
f.eks. folketællingen fra USA i 1910. 
Her får man lov til at se, hvad der står 
i folketællingen, men ikke lov til at se 
selve de originale arkivalier. Man kan 
søge på de personer, der bliver nævnt 
og evt. finde deres fødested og 
forældre, så pyt med at vi ikke kan se 
den originale side. 1900 + 1930 
+1940 samt nogle af de ældre virker 
fint. De fleste amerikanske folketællinger er indexerede, så man kan søge i dem.   
 
Nogle folketællinger findes under ”United State”, og andre (med endetallet 5) ligger under den 
pågældende stat.  
 

Arkivalier fra Rusland, Polen og mange andre er også begyndt at komme med.  
Følg selv med, der kommer hele tiden nye arkivalier på 
 

De svenske kirkebøger op til ca. 1860.   
 

Man kan kun se hvad der er filmet, men ikke 
selve arkivalierne. Dem har man kun adgang 
til, hvis man er logget ind som kirkemedlem. 
Men man kan se dem på de fleste af 
Mormonkirkens centre rundt om i landet. Husk 
søgning på svenske fødsler, vielser og især 
dødsfald er muligt, lige som det er på danske.  
 

24. FamilySearch Catalog. Findes på den nye. 
Gå ind under ”Library Catalog”,  ”Under 
Place-names”, skriv f.eks. Ølgod, den foreslå 
så selv – Danmark, Ribe, Ølgod, og derefter 
Search.  
 
I næste skærmbillede vil den vise de arkivalier 
som kirken har filmet fra det pågældende sogn, og som kan lejes hjem til kirkens centre, eller lånes på et 
dansk bibliotek. 
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Mange af arkivalierne har vi i 
forvejen adgang til, på vore danske 
arkiver. Men for den jævne 
slægtsforsker findes der langt flere 
arkivalier, en dem vi plejer at 
bruge. Ved at klikke på de 
forskellige, kan man se fra hvilket 
arkiv, de er filmede, og hvilket 
bestillings nr. de har. (til kirkens 
centre).  
 

Her er vist nogle eksempler på 
skifteprotokoller, der har med 
Ølgod sogn at gøre, kender man 
arkivalierne, er det lettere at finde 
dem på vore arkiver.  
 

 
Dette er et kæmpe bibliotek, hvor  
Man f.eks. kan søge på et 
slægtsnavn som navnet Toft, så vil 
man få vist alle de bøger, hvori 
dette navn indgår, og ikke kun 
danske slægtsbøger, men bøger 
samlet og udarbejdet fra hele 
verden, søger du videre på en af 
de nævnte bøger, får du nøjagtig 
titel, forfatter, udgivelsesår, forlag 
og trykkeri.  Herefter kan du så 
selv prøve at låne bogen på et af 
vore fine danske biblioteker, som 
f. eks.  
Frederiksberg Bibliotek og Det 
Kongelige Bibliotek   
 

25.  My Source Box. 
 

Denne funktion i FamilySearch 
kommer frem, nar man har fundet 
nogle oplysninger, som man vil 
gemme til senere brug. Det kan 
det være en meget nyttig måde at 
bogmærke eller gemme poster, 
som du finder til senere brug, så 
man er nødt til at gentage 
søgninger for at finde og genbruge 
de kilder, du vil bruge til at 
dokumentere oplysninger om en 
forfader. og derefter vedhæfter det 
til en forfader på anetavlen, eller 
gøre det på et senere tidspunkt.  
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26.   Indexering af genealogisk materiale, nu er danske kommet med. 
 

Nu er der blevet åbnet 
for, at man kan begynde 
at indexere danske 
arkivalier, nemlig de 
borgerlige Ægteskabs-
bøger fra 1923-1961 fra 
hele Danmark. Jeg 
håber, rigtig mange vil 
melde sig til dette, da 
det jo er arkivalier, vi 
alle har brug for. De 
ligger jo ikke på 
Arkivalieronline.  På 
hjemmesiden kan man 
se, hvilke arkivalier 
man kan vælge, men vi 
danskere vil jo nok helst 
vælge de danske arkivalier. På hjemmesiden kan man se borgerlige vielser tilbage til 1851, men man har 
valgt at begynde indexeringen ved 1923-1961. Så snart det er færdigt, vil man tage fat på andre danske 
arkivalier. Man kan også melde sig til at være korrekturlæser på danske arkivalier. Alle data vil blive 
indtastet af 2 forskellige personer, samt af en korrekturlæser.  Man tilmelder sig på hjemmesiden under 
punktet ”Indexing / Learn more”. Vejledning til indexering, se foreningens hjemmeside.  
 

Indholdsfortegnelse:    Side:      Punkt: 

1. Ancestral Fill ___________________________________________ 6. 9. 
2. Arkivalier fra hele verden,”Browse All Published Collections”.____ 16. 19. 
3. Arkivalier, filmede, finde ved hjælp FamilySearch Catalog.___ 19. 24. 
4. Borgerlige vielser, danske _________________________________ 16. 20. 
5. Family Tree. Den specielle side under FamilySearch.  ___________ 10. 13. 
6. Family Tree. Søgning i denne side. ______________________ 11. 14. 
7. Family Tree. Ændre i data. ________________________________ 12. 15. 
8. Godsarkivalier, danske  (Estate Records)_____________________ 17. 21. 
9. Hammerum-Herred.dk, privat hjemmeside ___________________ 14. 18. 
10. Indsende data/Cedcom file, Gemme din slægtsforskning. ________ 8. 12. 
11. Indexering af genealogisk materiale, nu er danske med.______ 21. 26. 
12. Mormonkirkens Centre ______________________________ 22. 27. 
13. My Source Box,  (sætte bogmærker). ____________________ 20. 25. 
14. Ny forside til FamilySearch _______________________________ 1. 1. 
15. Nyhed, stor rund anetavle i FamilyTree. _________________ 2. 3. 
16. Pedigree Ressource File,__________________________________ 6. 10. 
17. Photo I Family Tree _________________________________ 3. 4. 
18. Registrering ____________________________________________ 5. 7. 
19. Start søgning ved at vælge  ”Record”,  _______________________ 5. 8. 
20. Søgning under ”Genealogies”.______________________________ 8. 11. 
21. Søgning uden Batch-nr. + IGI,._____________________________ 13. 16. 
22. Søgning med Batch.nr. ___________________________________ 14. 17. 
23. Tilbage til gamle startside._____________________________ 1. 2. 
24. USA, Arkivalier, diverse. _________________________________ 18. 22. 
25. USA, Folketællinger. _________________________________ 19. 23. 
26. Ændre data I Family Tree _________________________________ 4. 5. 
27. Ændringer med nyt layout ____________________________ 5. 6 
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27.  Mormonkirkens Slægtshistorisk Center.  
 

Hvad kan jeg bruge disse arkiver til? og hvad kan jeg finde derinde? Det er de 2 spørgsmål de fleste slægtsforskere 
stiller, når de hører om, eller besøger et af Mormonkirkens Slægtshistoriske Centre. De spørgsmål har jeg selv fået 
stillet mange gange, og da det er umuligt på 5-10 minutter at give et nogenlunde ordentligt svar, har jeg derfor besluttet 
at skrive denne vejledning. I den vil jeg forsøge at gennemgå nogle af de mange forskellige  registraturer og andre 
materialer der findes derinde, og som står til de besøgendes rådighed og hvad  man  kan finde i disse. Jeg forventer ikke 
at I skal kunne huske alt, men betragt biblioteket som et tilbud, på lige fod med alle andre arkiver. Eller som et 
"leksikon" I kan bruge, hvis I får lyst dertil. 
 

I vore Centre er registraturerne til alle de affotograferede arkivalier til stede, men kun en lille del af selve filmene. De 
øvrige kan bestilles hjem fra USA. På kirkens hovedbibliotek i Salt Lake City er alle film tilstede, og dette benytter ca. 
13.000 mennesker sig dagligt af. 80% af dem er ikke medlemmer af vor kirke, så de er virkelig tilgængelige for alle. I 
denne artikel vil jeg kun kort fortælle lidt om de vigtigste grupper. 
 

I.G.I. International Genealogical Index. Denne gruppe er overgået til søgning på FamilySearch. Hjemmeside. 
undtagelse er dog Tyskland, her er hele landet taget under et sammen med det tidligere Østtyskland. De samme 
oplysninger som er på disse kort findes også på computeren. 
 

Lokalitykortene, (Family History  Catalog). Findes nu på FamilySearch hjemmeside, så der vil de fleste søge 
Dette er den anden meget vigtige store gruppe, i denne kan man finde alle de arkivalier, der er filmet af Mormonkirkens 
fotografer. Når en slægtsforsker normalt går på arkivet, er mange af os vel nok lidt usikre i vor viden om, hvad der 
findes og ikke findes, og bruger derfor de arkivgrupper, vi bedst kender, så som kirkebøger og folketællinger. Men ved 
at bruge disse kort får man en oversigt over et stort antal andre arkivalier, som også kan benyttes i vor forskning, som 
f.eks., godsarkivalier, amts og herredsarkivalier. 
 

1. I begyndelsen af hvert lands kort, findes en oversigt over de lokaliteter der er filmet arkivalier fra Ved at 
se her først, får du den rigtige indgang, til at finde det sogn, amt eller herred som du ønsker at forske i. Det er vigtigt at 
se godt efter, både under sogn og amt og land. 
2. Under sognet finder du de mest almindelige arkivalier, som gælder for det pågældende sogn, så som 
kirkebøger, skifter og godsarkivalier. 
3.  Under amtet finder du folketællinger, lægdsruller, dødsattester, pasprotokoller, skolearkivalier og mange andre amts- 
og herredsarkivalier. Men husk selv at studere disse lokalitikort  grundigt, se både under sogn og amt, 
4.  Som et eksempel vil jeg nævne skifterne. Dem bruger mange heldigvis, men mange har også svært ved at finde ud 
af, helt præsis hvilket gods deres forfædres gård eller hus har hørt under. På disse kort er det meget lettere, da der inden 
for hver enkelt sogn, er nævnt alle de godser og andre myndigheder, som ejede jord eller hus i det pågældende sogn. 
Desuden en oversigt over alle de øvrige steder de pågældende godser ejede jord, så man på den måde kan se, inden for 
hvilke sogne ens forfædre muligvis har flyttet rundt. Husk menneskene var jo bundet til godset, og ikke til sognet. Al 
jord var dog ikke ejet af Godser, så derfor er der også andre former for skifter, nogle står under amterne. 
 

5.  Sønderjylland har altid vært et lidt speciel. Husk i Sønderjylland var det ikke lovbefalet at indføre dåb og vielser i 
kirkebøgerne,  derimod var det lov at blive indført i civilregistraturen, og denne er flere steder filmet op til 1930-1950.  
 

6. Udover Danmarks grænser, er der også meget at finde, f.eks. er en stor del af Berlins Kirkebøger fra ca. 1650 til 
1875, blevet affilmet af Mormonkirken i årene 1934-36, altså før Anden Verdenskrigs begyndelse. Det samme gælder 
for mange andre tyske byer. Dette er for mig personlig en fantastisk ting. Kirken kunne jo lige så godt have begyndt sin 
filmatisering i Skandinavien! eller i et hvilket som helst andet land. Mange af disse tyske arkivalier er jo desværre 
blevet ødelagt under krigen og findes ikke mere. I Schleswig-Holstein, hvor kirkebøgerne for en stor del ligger ude i de 
små præstegårde, er en del af dem allerede filmet, men kirken er atter i gang i dette område, i håb om at disse bøger kan 
blive til glæde for forskere over hele verden, som har rødder i dette område.  
  
Færdigtrykte og udgivne Slægtsbøger og anden litteratur. 
Der findes også fine oversigter over dette materiale, både under lokalitikortene, og i en hel kasse for sig selv. Nogle af 
bøgerne er blevet affilmet andre ikke endnu. Men har man først fundet en bog af interesse, kan man bagefter selv gå på 
jagt efter den på andre arkiver, ikke at forglemme Frederiksberg Bibliotek, der har en meget fin samling af stamtavler, 
slægtsbøger og andre ting der kan have interesse for en slægtsforsker. 
 

Computeren.  På mange af vore Centre er der desuden adgang til at søge på en computer, men hver person har en 
begrænset til rådighed. Åbningstiden er forskellig på de forskellige Centre. I København er åbningstiden tirsdag, fra kl. 
15.00 til 20.00. Der vil altid være hjælpere tilstede, så man behøver ikke selv at have kendskab til en computer.  


